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  .حمفوظة احلقوق مجيع

 أو إقلـيم،  أو بلـد،  ألي القـانوين  الوضع بشأن العاملية الصحة ملنظمة العامة األمانة رأي عن إطالقاً تعبر ال فيها، الواردة املواد عرض وطريقة املنشورة، هذه يف املستخدمة التسميات إن

  .عليها كامل اتفاق بعد يوجد ال قد تقريبية حدودية خطوطاً اخلرائط على املنقوطة اخلطوط وتشكِّل. ختومها أو حدودها حتديد بشأن أو منها، أي لسلطات أو منطقة، أو مدينة،

 مياثلها مما سواها على هلا تفضيالً العاملية، الصحة منظمة قبل من ا موصى أو معتمدة، واملنتجات الشركات هذه أن يعين ال معينة صانعة جهات منتجات أو بعينها شركات ذكر أن كما

  .حتتها خط بوضع امللكية املسجلة املنتجات أمساء متيز والسهو، اخلطأ عدا وفيما. ذكره يرِد ومل

 أي دون عتوز ملعلومات اهذه  ومات الواردة يف هذه الورقة، فإنللتأكد من صحة املعل معقولحنو  على ذهاتخت أن أمكنهااختاذ منظمة الصحة العاملية جلميع االحتياطات اليت  ورغم

منظمة الصحة العاملية غـري  و املنشورة، املادة واستخدام تفسري عن املسؤولية وحدهضمان من أي نوع من قبل منظمة الصحة العاملية، سواء كان ضماناً صرحياً أم ضمنياَ، ويتحمل القارئ 

  .مسؤولة عن أية أضرار قد تنشأ عن استخدام هذه املعلومات

مدينـة نصـر، القـاهرة     ،(7608). ب. ل على منشورات منظمة الصحة العاملية من إدارة التسويق والتوزيع، املكتب اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية لشرق املتوسـط، ص احلصو ميكن

وينبغي توجيه طلبات احلصول على اإلذن ). DSA@emro.who.int: عنوان الربيد اإللكتروين ؛+202 670 2492 :رقم فاكس ؛+202 670 2535: هاتف رقم(مصر  ،11371

ري إىل املستشـار اإلقليمـي لإلعـالم الصـحي     باستنساخ أو ترمجة منشورات املكتب اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية لشرق املتوسط، سواء كان ذلك لبيعها أو لتوزيعها توزيعاً غري جتا

  ).WAP@emro.who.int:اإللكتروين الربيد عنوان ؛+202 276 5400: فاكس رقم(الطيب، على العنوان املذكور أعاله و
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  اهلدف من هذه الورقة: مقدمة  .1
يل انتخابه، وعند تعيني الس التنفيذي للمنظمة له مديراً بلقد أوضح الدكتور عالء الدين العلوان، قُ

، أنه سيكون هناك تركيز 2012يناير /إقليمياً ملنظمة الصحة العاملية لشرق املتوسط، يف كانون الثاين
النظُم الصحية؛ وتكثيف العمل للوقاية من  قويةت: استراتيجي، خالل فترة واليته، على ااالت اآلتية

شلل األطفال، واالرتقاء باإلجراءات الرامية إىل تعزيز الصحة  استئصاللسارية، مبا يف ذلك األمراض ا
والوقاية من األمراض غري السارية؛ وتقدمي دعم خاص للبلدان اليت تعاين من أزمات وحتتاج إىل إعادة 

 واحدة استجابة بناءبو ،ةكما أكد التزامه باإلدارة القوية والديناميكية والفعال. بناء النظُم الصحية فيها
العاملية جتاه التحديات الصحية اإلقليمية والعاملية، ولتلبية احلاجة اليت تتزايد  ةصحال منظمة من تصدر

 .البينات بصددها حول اتباع أساليب متعددة القطاعات يف مواجهة القضايا يف الصحة العمومية
جماالت التركيز، بشكل عام، مع الفئات اخلمس لوضع األولويات يف عمل املنظمة، وهي  قافووتت

، يف 1الفئات اليت اختارا يف وقت الحق الدول األعضاء، خالل اجتماع عقد بشأن إصالح املنظمة
األمراض السارية؛ واألمراض : وهذه الفئات اخلمس هي. 2012فرباير /شباط 28و 27جنيف، يومي 

  .سارية؛ وتعزيز الصحة على مدى العمر؛ والنظُم الصحية؛ والتأهب والترصد واالستجابةغري ال

، مت إعداد ورقات عمل 2012فرباير /ولدى مباشرة الدكتور علوان ملهام منصبه يف األول من شباط
بشأن ااالت ذات األولوية، وكانت الغاية من هذه الورقات هي إيضاح املوقف الراهن يف اإلقليم، 

حلايل لتلك التحديات، والفجوات أو ا الوقت يفملنظمة اوالتحديات اليت تواجهها البلدان، واستجابة 
ومناقشة هذه الورقات ضمن اجتماع للخرباء وبعد ذلك، متت مراجعة . الثغرات يف قدرات املنظمة

حول األولويات الصحية يف اإلقليم، عقمارس /يف املكتب اإلقليمي لشرق املتوسط، يف شهر آذار د

                                                                 

1  en.pdf-http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA65/A65_40 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA65/A65_40
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خمتارة من اخلرباء  ةجنة اإلقليمية، مع جمموعحضره رئيس الدورة الثامنة واخلمسني للّو، 2012
وقد أخذت هذه الورقة يف . للمنظمة اإلقليمي املكتب ويفئيسي الر اإلقليميني، وكبار العاملني يف املقر

ا النتائج اليت خحسبارا هذا االجتماع، فضالً عن املشاورات املكثفة اليت أجري جي ت خالل شهر
  . 2012أبريل /مارس، ونيسان/آذار

من أجل  ته،بني تنظيم إعادةوقد مت بالفعل تنفيذ اإلصالحات اإلدارية يف املكتب اإلقليمي، ومنها 
  .واملساءلة الشفافية حتسني تستهدف إجراءات تنفيذتقوية العمل التقين، و

  الوضع الصحي يف اإلقليم .2
تشهد األوضاع الصحية لسكان إقليم منظمة الصحة العاملية لشرق املتوسط تغريات سريعة، وذلك 

فقد ارتفع . غرافية والوبائية املتطورةبفعل التنمية االجتماعية واالقتصادية، وكذلك التحوالت الدمي
وهناك أربعة عشر بلداً . 2007و 1980عاماً ما بني عامي  12وسطي مأمول احلياة يف اإلقليم بأكثر من 

وبالنسبة . تعترب اآلن خالية من املالريا، كما أن عشرين بلداً من بلدان اإلقليم خالية من شلل األطفال
 %85بشكل ثابت فوق  اًكان معدله مستقر دقاة باللقاحات فاملتوقّللتمنيع الروتيين ضد األمراض 

 يف العدوى عن النامجة الوفياتومع ذلك، فإن . بالنسبة لإلقليم وعلى مدى السنوات اخلمس املنصرمة
الرغم من اإلجنازات الكبرية اليت حققها وعلى . أيضاً مرتفعة الكبد عوتشم السفلية التنفسية املسالك

إىل حد غري  مرتفعة ماتزال وفيات األطفال دون سن اخلامسة يف هذا اإلقليم أنإال  ،البلدان الكثري من
 يف البلدان بعض أن كما. 2010 عام يف حي مولود ألف لكل 68 إىل وصلت أا رويقد، مقبول
ذلك أيضاً  وينسحب. معدالت وفيات الرضع وحديثي الوالدة يف العامل أعلىمن  عايني زاليال اإلقليم
وعلى . مولود حي 100000وفاة لكل  250ر أنه بلغ يقدحيث معدل وفيات األمومة يف اإلقليم  على

 للتغرياتجانب آخر، فإن قسماً كبرياً من اإلقليم يعاين من حاالت طوارئ إنسانية وديناميات معقدة 
مليون  37ما يقرب من  حالياً ا فتأثر اإلقليم، أرجاء معظم على أثرت اليتاالجتماعية والسياسية 
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، يف الفئة العمرية تقريباً الرجال لدى الوفيات ثلث ىعزتو. بلداً من بلدان هذا اإلقليم 13شخص يف 
حبوادث الطرق  منها %31منها باحلروب والعنف، و %40اإلصابات، اليت يتعلق  ىلعاماً إ 59إىل  15

  .املرورية

األسباب الرئيسية للموت يف اإلقليم هي األمراض غري السارية املسؤولة عن على صعيد آخر، فإن و
فمعظم الوفيات النامجة . من العبء املرضي يف اإلقليم %60، وأكثر من من الوفيات %50ما يربو على 

األمراض القلبية الوعائية، والسكري، وأمراض السرطان، وأمراض عن األمراض غري السارية سببها 
ذاا، امل اخلطر عو ، يفوإىل حد كبري ،من األمراض تتشارك هذه اموعات األربعو. املزمنةالرئة 

فالتقارير تشري إىل أن معدل  .والنظام الغذائي غري الصحي ،وقلة النشاط البدين لتبغ،وهي تعاطي ا
من النساء  %50كما أن أكثر من  يف بعض البلدان %50 إىل ليصل يرتفعانتشار التدخني بني البالغني 

ويسجل إقليم . يف بعض البلدان %70يف هذا اإلقليم يعانني من زيادة الوزن، واليت ترتفع لتصل إىل 
األمريكيتني أعلى املعدالت بني مجيع أقاليم املنظمة، يف ما خيتص بعدم كفاية  وإقليمشرق املتوسط 

  .النشاط البدين، واإلصابة بالسكري

  اإلقليمية التحديات. 3
  التنوع من كبري بقدر يتميز إقليم

لقد شهد اإلقليم على وجه اإلمجال يف السنوات األخرية، بناء شبكات حديثة موسعة للبنية التحتية 
وعلى . اهرة، ونشر التكنولوجيات الطبية على نطاق واسعاملصحية العاملة اللقوى اً يف االصحية، وتزايد

 من بلد كل أرجاء يف وال ،قليماإل أرجاء يفاقتسامها بالتساوي  يتم الرغم من ذلك، فإن املكاسب مل
من حيث التحديات الصحية  بينها، كما ختتلف فرادى البلدان اختالفاً واسعاً، يف ما حده على البلدان

وميكن تصنيف بلدان اإلقليم ضمن ثالث جمموعات عامة، وفقاً للحصائل . النوعية اليت تواجهها
 ضمفاموعة األوىل ت. أداء النظام الصحي فيها، ومستوى اإلنفاق على الصحةالصحية السكانية، و
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البلدان اليت تقدت فيها التنمية االجتماعية والصحية بشكل كبري على مدى العقود األربعة املاضية، م
موعة الثانية تضم، يف أغلبها، البلدان املتوسطة الدخل اليت طورت بنية مدعومة بارتفاع دخلها؛ وا

حتتية موسعة إليتاء خدمات الصحة العمومية، ولكنها تواجه مصاعب تتعلق باملوارد؛ أما اموعة 
 حالسكان نتيجة لشالصحية لدى الثالثة، فتضم البلدان اليت تواجه مصاعب كبرية يف حتسني احلصائل 

من التحديات التنموية املوارد اخلاصة بالصحة، ولعدم االستقرار السياسي، والصراعات، وغريها 
  .املعقَّدة

  الصحية مظُالن تواجه اليت التحديات
. عدم املساواة يف الصحة أهم التحديات اليت تواجه الكثري من البلدان يف هذا اإلقليم جوانبل ثِّمتو

وتتطلب مواجهة هذه التحديات إعداد النظُم الصحية لرؤية واستراتيجيات واضحة لتحقيق اإلتاحة 
وتأيت املعدالت املرتفعة للمدفوعات املباشرة من . سياسات متويل صحي تتسم باإلنصافلو ،الشاملة

 %28تتراوح بني (جيوب املرضى، اليت تتم يف أغلب البلدان املنخفضة الدخل واملتوسطة الدخل 
القطاع  ا يتمتعيتم حىت اآلن استثمار اإلمكانيات اليت  ومل. ، لتثري القلق على حنو مشابه)%78و

جودة اخلدمات الصحية  تنظيم كما أنم الصحية العمومية، ظُاخلاص باعتباره مصدراً للدعم للن
  . من التحديات الكبرية أيضاً هو القطاع اخلاص يف وممارستها

 بالقوى املعين اإلستراتيجي للتخطيطاجلوانب الطويلة األمد عاين بعض البلدان من الضعف يف وت
 املرتبطة مظُوبالنوبطب األسرة  وبالوبائيات العمومية بالصحة اخلاصة القدرات أن كما الصحية، العاملة

بني منها إىل جانب نزوح املهنيني املدر اإلقليم، بلدان معظم يف خمتلفة بدرجات احملدودية من تعاين ا
فجوات كبرية يف م املعلومات الصحية من التبعثر على نطاق واسع، ومن ظُن وتعاين. إىل بلدان أخرى

 صحية مسوحات إجراء ويفاملرافق الصحية،  سجالتيف والوفيات وفق األسباب النوعية هلا، تسجيل 
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، مع تعزيزي هلذه الفجوات وينبغي التصد. األخرى األنشطةويف  جتميع املعطياتأنشطة ويف  منتظمة
  .يف مجيع البلدان واخلطط السياسات تقييمإعداد و يف الصحية املعلومات ة مندفاستالوا

  لأللفية اإلمنائية املرامي بلوغتواجه  حتديات
فاملرمى الرابع املتعلق . وب بلوغ املرامي اإلمنائية لأللفيةز صبشأن التقدم الـمحر كبريوهناك قلق 

ة بلدان عتسخبفض وفيات األطفال دون سن اخلامسة، مل حتققه سوى أربعة بلدان فقط، بينما تسري 
أما  .بلدان أخرى هذا املرمى عشرةحتقق  ال أن يغلبكما  ،على درب الوصول إىل هذا اهلدفأخرى 

بلدان  مثانيةاملرمى اخلامس املتعلق خبفض وفيات األمومة، فقد حتقّق لدى ستة بلدان، بينما التزال 
وذلك استناداً  املرمى، هذابلدان أخرى  تسعةحتقق  أن ال توقعي كما ،أخرى سائرة على درب حتقيقه

 واإلصحاح، املياه جماالت يف زمالئها ركب عنوتتخلف الكثري من البلدان . الراهنة االجتاهات إىل
  .من احملددات الرئيسية للصحة يوه

من  الكثريصحة األمهات واألطفال يف لإعطاء أولوية كافية عدم إىل  أيضاً ةاحلالي اتاالجتاه شريتو
 غالب يف مبعثرة واألطفال األمهاتالت داليت تستهدف خفض مع الربامجإىل أن و ،بلدان هذا اإلقليم

. لصحة األمهات واألطفال، مثل التمنيع والتغذية األساسية التدخالت مع التكامل وتفتقد األحيان،
الرامية إىل حتقيق التغطية الشاملة بالتدخالت العالية  لشاملةكذلك، فإن البلدان تفتقر للخطط الوطنية او
  . دوداملر

  تعزيز الصحة والوقاية من األمراض ومكافحتها تواجه حتديات
وقدراا على فرض حلول  العمومية، الصحة يف جيدة ممارسات تنفيذ على البلدان قدرات تتفاوت

واليت ترتكز على  املوصى، ستراتيجيةلال تنفيذها مدى يف بينها ما يف البلدان تتفاوتكما . عالية املردود
  .يف مجيع السياسات والعمل يف ما بني القطاعاتإدراج الصحة 
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 هااصل معدالت أمناط احلياة غري الصحية، وعوامل خطر اإلصابة باألمراض غري السارية ارتفاعتوو
بوترية سريعة ومتزايدة، كما أن الربامج الشاملة للوقاية من األمراض القلبية الوعائية، والسكري، 

هذا باإلضافة إىل غياب اإلرادة وااللتزام السياسي الرفيع . غائبةوأمراض السرطان ومكافحتها ماتزال 
وحىت عند وجود هذا االلتزام، فإن التدابري اخلاصة بترمجة هذا االلتزام . املستوى، يف الكثري من البلدان

 يعاين اإلقليم من الضعف الشديد يففعلى سبيل املثال، . إىل واقع ملموس، غالباً ما تكون غري كافية
حيث مل تقم سوى ثالثة بلدان فقط  ،فيذ العناصر الرئيسية لالتفاقية اإلطارية بشأن مكافحة التبغتن

منخفضة يف معظم التزال أسعار منتجات التبغ وبفرض حظر تام على تعاطي التبغ يف األماكن العامة، 
ضريبية اليت تتماشى مع كما أن عدداً قليالً جداً من البلدان هو الذي قام بتطبيق التعديالت ال ،البلدان

ومن ناحية أخرى، فرضت ثالثة بلدان فقط حظراً شامالً على مجيع أنواع اإلعالن . توصيات املنظمة
عن التبغ، كما أن نصف البلدان تقريباً مل يقم بعد بتطبيق التحذيرات الصحية املصورة على عبوات 

املردود املعروفة للوقاية من اإلصابة باألمراض غري  التبغ، ومل يقم معظم البلدان بعد بتنفيذ التدابري العالية
ليت تعيق ا خلطريةوهناك عدد من التحديات ا. ، واخنفاض تكلفتهاة، على الرغم من تأثريها الكبريالساري
البلدان على ترصد الفاشيات واكتشافها،  فقدرات. م اإلقليم جتاه مكافحة األمراض الساريةتقد أيضاً

ما يف البلدان اليت تقع وتقييم الربامج، وتوقع االحتياجات املستقبلية، هي قدرات غري كافية، والسي
د األمراض تعزيز والنهوض بأنشطة ترصلاملوارد املالية الالزمة لف. ضمن اموعة الثالثة واموعة الثانية

فجهود مكافحة السل، على سبيل املثال، تواجه . ها ومكافحتها، موارد غري كافيةالسارية، والوقاية من
قام الصندوق العاملي،  2011ويف عام ). مليون دوالر أمريكي 67حنو ( %28فجوة مالية إقليمية بنسبة 

اج الستدراإليدز، والسل، واملالريا يف اإلقليم، بإلغاء دعوته املقررة  يف جمالوهو أكرب جهة ماحنة 
األمراض  هذهمتويل الربامج، األمر الذي أدى إىل نكسة كبرية يف النهوض جبهود الوقاية من طلبات 

  .ومكافحتها
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ا تتفاوت يف أحناء اإلقليم املختلفةوعلى الرغم من التقدم اجليد، فإن برامج التغطية بالتمنيع وجود .
دان الواقعة ضمن اموعة الثالثة، وعدد مليون رضيع يف البل 1.8وحده، مل يتلق حنو  2010ففي عام 

من البلدان الواقعة ضمن اموعة الثانية، اجلرعة الثالثة من اللقاح الثالثي، كما مل يتمكن اإلقليم من 
هذا . 2015، ومت إرجاء حتقيق هذا اهلدف إىل عام 2010بلوغ هدف التخلّص من املالريا حبلول عام 

السل واإليدز واملالريا حباجة إىل حتسني، حيث مايزال املعدل اإلقليمي باإلضافة إىل أن برامج مكافحة 
، كما أن مستوى التغطية بالتدخالت األساسية للقطاع الصحي، %63 من أقللكشف حاالت السل 

املعاجلة وعلى سبيل املثال، فإن نسبة التغطية ب ،اخلاصة مبرض اإليدز، هو األدىن بني أقاليم املنظمة الستة
مليون حالة مالريا يف  7.3، كما مت اإلبالغ عن حنو %10ضادات الفريوسات القهقرية ال يتجاوز مب

  .وحده، وغالبية هذه البلدان تقع ضمن اموعة الثالثة 2010تسعة من بلدان اإلقليم خالل عام 

درات وعلى صعيد آخر، فإن برامج وتدابري مكافحة العدوى غري كافية بوجه عام، مع اخنفاض الق
وبسبب ذلك، فإن حاالت . على حنو خاص يف بلدان اموعة الثالثة وبعض بلدان اموعة الثانية

العدوى املستشفوية، ال يتم اإلبالغ عنها على النحو املالئم، كما تتزايد حاالت العدوى املقاومة 
ماتزال حمدودة، ) 2005(ة اللوائح الصحية الدوليأحكام وأخرياً، فإن القدرات الوطنية لتنفيذ . لألدوية

هذه اللوائح  أحكامال تتمكن أي دولة من الدول األعضاء من تلبية متطلبات تنفيذ  نومن املرجح أ
  .2012يونيو /حزيران 15حبلول 

وعلى الرغم من العدد املتزايد من حاالت الطوارئ واألزمات الكربى يف اإلقليم على مدى السنوات 
. ما ما يتعلق بالقطاع الصحيلتأهب للطوارئ مايزال منخفضاً، والسياخلمس املاضية، فإن مستوى ا

 تلك، ومل ميتأهب، كان لدى ما يزيد قليالً عن نصف عدد البلدان مستوى معني من ال2011يف عام و
دمات اخلوتتطلب . واجهتهامللتأهب للطوارئ ولذات طابع مؤسسي  برامجسوى ثلث هذا العدد 

  .عزيزاً على حنو عاجل يف كثري من بلدان اإلقليمتلطوارئ ا الطبية يف حاالت
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  2016- 2012التوجهات االستراتيجية للحقبة  .4
فإن ، من أجل حتسني الصحة يف اإلقليم سعي لتقوية الدعم الذي يقدمه للبلدان األعضاءاليف إطار 

  :سوف تعمل على الصحة العاملية منظمة

يف الصحة، ووضع  امسةوهي، توفري القيادة يف األمور احلاألساسية، أال وظائف الالتركيز على  •
نات، وتقدمي الدعم ة بالبيديف السياسات املسنو اتاألخالقييف القواعد واملعايري، وتوضيح اخليارات 

، ورصد هاونشر تهاوترمج املعارف القيمة توليدتنشيط التقين، وبناء القدرات املؤسسية املستدامة، و
 الصحية واالجتاهات الصحية؛األوضاع 

من البلدان على فئة من الفئات العريضة إستراتيجيات مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات كل  إعداد •
املزيد من هذه اإلستراتيجات من أجل دعم وتلبية االحتياجات النوعية اليت ختص كييف ت معحدة، 

 .حدة على بلدكل 

 أجل تقدمي دعم تقين أقوى للدول األعضاء؛ منيف املنظمة قدرات التقنية التعزيز  •

 تعزيز اإلجراءات اإلدارية وإجراءات املراقبة والتدقيق؛ •

 املتاحة اإلمكانيات علىبشكل خاص  التأكيد مع املوارد، حشد أجل من املنظمة قدرات تعزيز •
 اإلقليمي التكافل على تقوم رؤية تعزيز أمهية وعلى اإلقليم، ضمن

التالية  اإلستراتيجية التوجهاتاملكتب اإلقليمي لشرق املتوسط  ىسيتبن، هذه املبادئ واستناداً إىل
  :ذات األولوية اخلمسةضمن ااالت 
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م الصحيةظُتعزيز الن  
عمل منظمة الصحة العاملية يف هذا اال سيستهدف تقدمي الدعم للبلدان لتحقيق التغطية  إن

 ذلكم الصحية، وظُالعناصر الرئيسية لتعزيز الن على التركيزخالل  من اجلودة الرفيعةالصحية  باخلدمات
  :بناء القدرات الوطنية يف اجلوانب اآلتيةب

 ناتبالبي ةداملسن الصحية الوطنية واإلستراتيجيات اخلطط وصياغةاحلوكمة الصحية  •

 التمويل الصحي •

• املعلومات الصحية والبحوث من أجل الصحة مظُن 

 االت القوى العاملة الصحية وإنتاجها وتدريبها واستبقائهايف جم التخطيط •

 إيتاء اخلدمات الصحية •

  التكنولوجيات واألدوية األساسيةإىلصول وال حتسني •

يت م الصحية يف اإلقليم جبوانب إصالح الرعاية الصحية األولية الظُوسوف تسترشد عملية تطوير الن
  .2010، وعام 2008عام  اخلاص بالصحة يف العاملتقرير اليف عرضت 

دعم  إيتاءة بتعزيز قدراا يف تنمية النظم الصحية من أجل ماملنظ ستقوم أعاله، ذكرناه ما ولتحقيق
وينبغي، يف هذا . إليها حاجتها يف ااالت اليت متس للدعم حتتاج اليت لدانبلل ومصداقيةتقين أكثر قوة 

مع توفري خدمات رعاية  ،الصلة التغطية الصحية الشاملةاإلطار، أن تستهدف السياسات واخلطط ذات 
ن احلصول على اخلدماتصحية ميسورة التكلفة وذات جودة عالية، يتم متويلها من خالل آليات تضم، 

ويتطلب دور القطاع اخلاص اهتماماً أفضل مما مت إيالؤه حىت . واحلماية من النفقات اليت ال ميكن حتملها
تعزيز إسهام  يستهدف مبا املعتمدة، املعايري وفقاخلاص  القطاع لتوجيه خاصركيز ت إيالء وسيتماآلن، 
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وظائفه ة قبارومتنظيم  حنوجانب التوجه اإلستراتيجي  إىلهذا القطاع يف التغطية الصحية الشاملة، 
  .مهااليت يقد اخلدمات وجودة ممارساته،و

م الصحية سيكون واحداً من البنود ظُجانب آخر، فإن النهج الذي ستتبناه املنظمة لتقوية الن وعلى
ى مع الدول األعضاء أثناء اجتماعات الدورة التاسعة الرئيسية على جدول أعمال املناقشات اليت ستجر
ن قد مت ويف غضون ذلك، سيكو. 2012أكتوبر /واخلمسني للّجنة اإلقليمية يف شهر تشرين األول

التعرف على املعوقات الرئيسية اليت تواجهها البلدان يف ما خيتص بعناصر النظام الصحي الرئيسية 
، على مدى الشهور القادمة، مع الشركاء تعاون وثيقبوسوف يعمل املكتب اإلقليمي . املذكورة أعاله

اآلخرين، ومن بينهم البنك الدويل، وخرباء من اخلارج، إلعداد مقترح بشأن خارطة طريق للتصدي 
  .التحدياتالعوائق وهلذه 

  صحة األمهات واألطفال والصحة اإلجنابية والتغذية
 فذلكبالدعم املقدم للبلدان،  احلامسة املنوطة باملكتب اإلقليمي النهوض وظائفإن من بني ال

خاص على البلدان اليت تنوء بشكل تركيز ال سيتمو. حد من وفيات األطفال واألمهاتلل ضروري
  . واألطفالبعبء ثقيل من وفيات ومراضة األمهات 

 وهو ،صحة األمهات واألطفال والصحة اإلجنابية والتغذيةبوسوف تقوم املنظمة بتعزيز نهج خاص 
أجل ضمان التغطية الشاملة  منالرعاية الصحية األولية ويشمل مجيع مراحل احلياة،  يعزز ج

وسيجري . واألطفال األمهات بني الوفيات معدالت خفضنات اليت تستهدف ة بالبيداملسن بالتدخالت
ضمان توثيق اخلربات الناجحة يف اإلقليم وتبادهلا مع البلدان األخرى، مع احلفاظ على تلك اخلربات ل

  .ستدامتهاستمرار هذا النجاح وا
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وينتظَر من اإلدارات املعنية باملكتب اإلقليمي تعزيز أوجه التنسيق والتعاون على الصعيد الداخلي مع 
ما يف برامج املنظمة األخرى، والسيبعض ام املعلومات الصحية، وتعزيز النظم الصحية، ظُاالت مثل ن

تعزز أوجه التنسيق أيضاً على  أنكما ينتظَر منها وحتسني فرص احلصول على اللقاحات،  والتمنيع
  .الشركاء مثل صندوق األمم املتحدة للسكان واليونيسيفبعض الصعيد اخلارجي، مع 

حامسة  قضيةويف غضون ذلك، ستقوم املنظمة مبراجعة جها اخلاص ببناء القدرات، والذي هو مبثابة 
األمهات واألطفال يف البلدان املنخفضة الدخل، ويف بعض البلدان املتوسطة  رعايةسني من أجل حت

، وسيكون هدفها هو تقدمي كما ستراجع املنظمة القدرات اخلاصة ا على املستوى القطري. الدخل
من  ايل اختاذ اإلجراءات حنو تعزيز هذا االاحل يف الوقت لويتواص. اإلرشاد التقينمستوى أعلى من 

 بالتعاون مع املقر هالعمل، وذلك ضمن اهليكل اجلديد للمكتب اإلقليمي، كما سيتم تعزيز جماالت
األطفال الرئيسي للمنظمة، وسيعاد تشكيل الفريق االستشاري اإلقليمي املعين بالصحة اإلجنابية وصحة 

  .لاألمهات، وذلك من أجل دعم املكتب اإلقليمي والدول األعضاء يف هذا ااو

  األمراض غري السارية
 سوف يتركَّز عمل منظمة الصحة العاملية يف هذا اال على تنفيذ اإلعالن السياسي للجمعية العامة

اإلعالن الذي اعتمده رؤساء  وهوبشأن الوقاية من األمراض غري السارية ومكافحتها،  لألمم املتحدة
م هذا اإلعالن خارطة طريق للدول األعضاء ويقد. 2011سبتمرب /الدول واحلكومات يف شهر أيلول

وينتظَر من احلكومات التقيد . وللمنظمة للتصدي للوباء املتنامي لألمراض غري السارية يف اإلقليم
، 2013بالتزاماا الواردة يف اإلعالن السياسي، ووضع خطط وطنية متعددة القطاعات حبلول عام 

وتتمثَّل أولويات . ات الوطنية، ورصد التقدم احملرز يف هذا الشأنوزيادة االستثمارات، وتنمية القدر
القطاعات، وتقدمي سهام متعدد املنظمة يف الدعوة إىل إبداء مستويات أعلى من االلتزام السياسي، ويف إ



 

  

 

- 15 -

اإلجراءات الواردة يف تنفيذ الدعم التقين للدول األعضاء يف إعداد اخلطط املتعددة القطاعات، و
  .األهداف واملؤشرات الوطنيةعلى مل تشت اإلعالن، وتطوير أُطُر للرصد

الفجوات الرئيسية املوجودة يف ترصد األمراض غري السارية ال بد أن تكون وعلى جانب آخر، 
وسوف يقوم . م الصحية الوطنيةظُة تستهدف تقوية النداجمبادرة جزءاً من وعوامل خطر اإلصابة 
هذا اإلطار، بتنظيم برامج تدريبية لكل من العاملني باملنظمة وملديري الربامج  املكتب اإلقليمي، يف

م الصحية ظُسوف يتم تنسيق العمل يف هذا اال بشكل جيد مع املبادرات اخلاصة بتعزيز النو. الوطنية
على ما والسي ،خدمات الرعاية الصحية األساسيةزمة أساسية من لضمان حتقيق التغطية الشاملة حب

  .مستوى الرعاية الصحية األولية

يف هذا اال لديه وسيقوم املكتب اإلقليمي كذلك، على مدى العامني املقبلني، بتعزيز القدرات 
للدول األعضاء من أجل الوفاء بااللتزامات  هقدمذي يالدعم التقين الاالرتقاء بوتقويتها، حىت ميكن 
ري موظفني رفيعي املستوى خلدمة هذا الغرض، فسوف يتم وباإلضافة إىل توف. اخلاصة باألمم املتحدة

إنشاء شبكة من اخلرباء الدوليني واإلقليميني لتعيينهم للعمل كمشاورين مؤقتني لدعم البلدان يف جمال 
وسيعزز املكتب اإلقليمي كذلك تعاونه التقين مع أصحاب املصلحة . تقوية براجمها ومبادراا الوطنية

 تعاون مع املقراللك اتمع املدين، واملنظمات املهنية، واألوساط األكادميية، والعمل باملعنيني، مبا يف ذ
  .شركاء آخرين معالرئيسي للمنظمة و

ألصحاب القرار السياسي حول اآلليات الفاعلة لتيسري هة موجإقليمية  اتوسيجري إعداد إرشاد
ل املكتب اإلقليمي ميع، كما س"الصفقاتفضل أ"العمل املتعدد القطاعات للنهوض بعملية تنفيذ مبدأ 

ز م احملراملساعدة يف إعداد األهداف واملؤشرات الوطنية، ويف رصد التقد تقدميبلبلدان امع بتعاون وثيق 
  .األمم املتحدة جتاهيف الوفاء بااللتزامات 
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  األمراض السارية
منظمة الصحة العاملية األولوية ملكافحة األمراض السارية وفقاً لالحتياجات اخلاصة، سواء  ستويل

يتركز عمل املنظمة يف هذا اال على بلوغ املرامي  وسوف. موعات البلدان مأكل بلد على حدة ل
اإلمنائية لأللفية ذات الصلة ذه األمراض، وتعزيز القدرات اخلاصة بالوقاية من األمراض السارية 

  .ومكافحتها

موعة ظُوتتمثل أولويات املنظمة يف دعم إنشاء ند متكاملة هلذه األمراض، وخباصة لبلدان ام ترص
 مقدستوستدعو املنظمة إىل مزيد من االستثمار يف برامج التمنيع، و. بعض بلدان اموعة الثانيةالثالثة و

ات، طيم املعظُم للشراء اإلقليمي امع للقاحات، وحتسني نظُالدعم التقين إلعداد ن املنظمة أيضاً
  .يف جمال التمنيعتؤدي وظائفها على حنو جيد وتشكيل فرق استشارية تقنية 

موعة الثالثة، وبعض بلدان وستقدم املنظمة الدعم التقين لربامج مكافحة السل واملالريا يف بلدان ا
اموعة الثانية، من أجل حتسني معدالت اكتشاف احلاالت، وإقامة شراكات بني القطاعين العام 

ية التحتية وزيادة أنشطة واخلاص، وحتسني القدرات املختربية، من خالل توظيف املوارد البشرية والبن
وستركز املنظمة أيضاً على التوعية وعلى تقدمي الدعم التقين لربامج مكافحة فريوس اإليدز من . الترصد

أجل زيادة خدمات املعاجلة مبضادات الفريوسات القهقرية وغريها من اخلدمات ملعاجلة مرضى اإليدز، 
ذا املرض، مع اعتماد الالمركزية  ما بني صفوف السكان األكثر عرضة ملخاطروالسي اإلصابة

  .والنماذج اجلديدة إليتاء اخلدمات

اللوائح  أحكاموسيتم التركيز بشكل خاص على دعم البلدان لبناء قدراا الوطنية األساسية لتنفيذ 
د واملواجهة، والقدرات املختربية واملوارد البشريةالصحية الدولية، مبا يشمل أنشطة الترص.  
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  االستجابة ملقتضيااالتأهب للطوارئ و 
حلاالت الطوارئ والكوارث، ستجابة االزيادة قدرة الدول األعضاء على املتمثل بدف لتحقيق اهل

ـَم ضمان ا فإن  ،فعالة للصحة العمومية للمخاطر والتهديداتستجابة وغريها من األزمات، ومن ث
أن  لربامجذي ينبغي على الااالستراتيجية حتدد مالمح السبيل هناك جمموعة جديدة من األولويات 

تقدمي املساعدة للبلدان يف إعداد سياسات وتشريعات السبيل ويشمل ذلك . للمضي قُدماًتسلكه 
يأخذ يف اعتباره كل األخطار والصحة الكاملة، وإيالء  أسلوبواضحة يف هذا اال، ترتكز على 

نتظر أن وي. فق الصحية والعاملني الصحيني أثناء وقوع حاالت الطوارئاهتمام خاص حلماية املرا
هلا تنفيذ  يتيحيف ميزانياا التشغيلية  بنداًتتضمن مكاتب املنظمة يف البلدان املعرضة لوقوع أزمات، 

  .موارد بشرية ومالية تكون خمصصة حلاالت الطوارئ يشملو ،برامج تأهب مؤسسية

هب اإلضافية اليت يتخذها املكتب اإلقليمي، احلفاظ على خمزونات طوارئ ومن بني تدابري التأ
ة ملقتضيات الطوارئ، وتشجيع إقامة ترتيبات واتفاقات ستجاباال يفرباء اخلإقليمية، وتدريب كوادر من 

ناتدعم وتضامن مشترك بني البلدان يف أوقات الطوارئ، وأخرياً، سوف يتم تقوية وتعزيز قاعدة البي 
اخلاصة بالطوارئ الصحية وإدارة خماطر الكوارث، مبا يشمل الدروس املستخلصة، وأفضل املمارسات، 

  .والتقييم االقتصادي

دف املنظمة إىل العمل مع البلدان لتعزيز االعتماد اإلقليمي على الذات يف جمال إدارة سوف و
لطوارئ اليت تقع يف اإلقليم، مع الطوارئ واألزمات، وتنفيذ أسلوب منهجي إلدارة وتدبري أحداث ا

ن تتسم بالكفاءة االستفادة من القدرات التقنية وامليدانية املوجودة داخل اإلقليم، وإنشاء آليات تضام
  .والفاعلية بني البلدان
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  املنظمة من أجل حتسني األداء هما ستفعل .5
إدارية من أجل مواجهة يتطلب حتسني الدعم التقين للدول األعضاء عدة تغيريات وحتسينات 

ر أهم هذه التحديات حول جماالت التخطيط، والتمويل، ودعم وتتمحو. التحديات املاثلة يف بيئة العمل
وقد مت إيضاح كل ذلك إيضاحاً كامالً يف . املوارد البشرية، واملراقبة، واحلفاظ على بيئة رقابية مناسبة

اخلارجيون، باإلضافة إىل مالحظات الدول األعضاء يف  ونفتشالتقارير الداخلية وتلك اليت أعدها امل
بد أن تكون عملية التخطيط، واألدوات اليت ينبغي أن  الو. االجتماعات الثنائيةيف الرئاسية، و اتاهليئ
الة وتوجاهلدف من عملية  يكونوينبغي أن . فاءة دائماًذات كه األنشطة التقنية للمنظمة يف البلدان، فع

طري، والتمويل ستراتيجية التعاون القُإات البلدان، وجالتخطيط ضمان وجود ارتباط واضح بني احتيا
هذا، وسيتم تعزيز عملية التقييم، . واألنشطة املقرر تنفيذها من قبل املنظمة يف دورة ميزانية معينة

  .2015-2014ا لدورة التخطيط للثنائية بعد مراجعتها الستخدامه والتقييم التخطيط عملية وستتوافر

فعدم توازن . وعلى صعيد آخر، فإن متويل األولويات التنظيمية مايزال ميثل حتدياً يبدو مستعصياً
االت ذات األولوية مازال يتواصل، واحلاجة ماسالدخل مقابل اي هلذا األمر، ليس ة وعاجلة للتصد

فقط من املدخول من املسامهات  %8وقد مت تقدمي . ور إقليميفقط من منظور عاملي، بل أيضاً من منظ
يف بعض األقاليم األخرى يف املنظمة،  %40وذلك باملقارنة مع أكثر من  إقليميني، ماحننيالطوعية من 

 جانب إىل اإلقليم، داخل من يقدممن جممل امليزانية  %50أكثر من  فإنإقليم األمريكيتني  يف أما
  .األعضاء الدول تقدمها اليت املقدرة كاتااالشتر

ويعد دعم البلدان من خالل توفري إستراتيجيات وخطط ملوارد بشرية تتمتع بالكفاءة، أمراً بالغ 
 القطرية املكاتب يف واألداء القيادة تكونمن أن  البدف ،جداً لعمل املنظمة التقنيةاألمهية يف ضوء الطبيعة 

 قدراتما لديه من  لتعزيز اهليكلة إعادة عملية عرب اإلجراءات اإلقليمي املكتب وسيتخذ األولويات، من
 ويف. كبرياً حتدياً متثل التزال التمويل موارد تفرضها اليت القيود أن إال األولوية، العالية ااالت يف تقنية
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هذا الصدد سيلتمس املكتب اإلقليمي مزيداً من الدعم الفعال من الدول األعضاء ومن املؤسسات 
  .أو باإلعارة بالتمويل الدعماإلقليمية، سواًء عن طريق 

والبد من  ،إىل مستوى توقعات الدول األعضاء كما أن نوعية املشاورين واملوارد التقنية مل ترق
وعالوة على ذلك، فإن حزمة األجور اليت . التعاطي، على حنو عاجل، مع هذا اال من جماالت العمل

ع استفادة مها نظام األمم املتحدة، يف بعض البلدان، ليست جذابة، األمر الذي يعيق يقداملنظمة من جمم
ليني لتعزيز تبادل املعارف والتعاقد معهم أثناء وسيتم إنشاء قائمة باخلرباء الدو. يةمهاأل غاية يفموارد لل

القائمة  هذهوستسهم . الطوارئ، وسيتم تشجيع البلدان األعضاء على اإلسهام يف بناء هذه القائمة
  .البشرية املوارد لتوظيف احلاجةأيضاً يف تعجيل وترية العمل عند 

مع املراكز املتعاونة  بلوغ مستوى رفيع من العمل املشتركوسيتم بذل جهود خاصة من أجل 
شبكات للمعارف على الصعيد اإلقليمي ودون اإلقليمي، وللمحافظة على هذه ومراكز االمتياز، ولبناء 

نات من أجل تعزيز قاعدة البيوسيوىل املزيد من االهتمام للعمل التقين يف املكتب اإلقليمي . الشبكات
ولترمجة النتائج اليت تسفر عنها البحوث إىل سياسات  ات املوصى ايستراتيجولالدخالت للت

  .وممارسات

 لتحسني الالزمة اإلجراءات اختاذ بالفعل مت وقد، ضروريان أمران املساءلة والشفافيةالريب أن و
 باملعايري االمتثال مبدى تتعلق اليت التقارير ورفع املراقبة اإلجراءات تلك نوتتضم اإلدارية، العملية

سيتم تعميم وسيتم كذلك تعزيز عملية إدارة األداء ملعاجلة ضعف أداء املوظفني، و. التشغيل وبإجراءات
   .همالعامل الذي يوجه عملية اختيار هيللمشاورين لضمان جعل اجلودة الصارم تقييم ال

يبدو باستمرار على أنه من وكما سبق أن ذكرنا من قبل، فإن متويل ااالت ذات األولوية 
ة واحلاجة ماسالتحديات املعضلة، كما يستمر عدم االتساق بني املدخول املايل وبني جماالت األولوية، 
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وملحففي . يقتصر ذلك على الصعيد العاملي بل يشمل الصعيد  اإلقليمي ر، والمي هلذا األة للتصد
، %8مها ماحنون من اإلقليم عن الطوعية اليت قدمل يتجاوز مقدار اإلسهامات  2011-2010الثنائية 

  . يم أخرى للمنظمةليف بعض أقا %40وذلك باملقارن مع ما يزيد على 

  من أجل املساعدة يف هذا األمر فعلهما ميكن للدول األعضاء  .6
االت االستراتيجيةلكي ميكن إحراز تقداخلمسة السالفة الذكر، سيكون على الدول  م يف ا

األعضاء االلتزام بالعمل يف ظل تنسيق وثيق وتعاون أوسع نطاقاً داخل البلدان، وذلك بني مجيع 
ولن تتحقق األهداف الصحية الوطنية إال من خالل بناء نظُم صحية قوية، وهذا . الشركاء املعنيني

وبقوى عاملة صحية كفوءة وفاعلة، وقدرات تنظيمية قوية،  يتطلب التزاماً بالتغطية الصحية الشاملة،
  .وإدارة جيدة، ونظُم معلومات صحية تتسم بالكفاءة

االت مثل مكافحة ا بعضعطاء أولوية أعلى لتنفيذ االلتزامات واالتفاقات الدولية يف إ ينبغيو
سبيل املثال، ينبغي على  وعلى. األمراض السارية، واألمراض غري السارية، وصحة األمهات واألطفال

وإعداد  ،مجيع الدول األطراف يف اللوائح الصحية الدولية اغتنام هذه الفرصة لتمديد املوعد النهائي
وعلى . 2014يونيو /هذه اللوائح حبلول حزيران أحكاموتنفيذ وضمان استمرار القدرات املطلوبة لتنفيذ 

  .فاقية اإلطارية بشأن مكافحة التبغلالت اسيةاألسمجيع البلدان النهوض بعملية تنفيذ التدابري 

، وتعزيز إشراك القطاعات "إدراج الصحة يف مجيع السياسات" أسلوب ىتبنت أنوعلى احلكومات 
وعلى . ي للتحديات الصحية الرئيسية اليت تتطلب العمل املتضافر بني القطاعاتغري الصحية يف التصد

والكفاءات الالزمة للعمل مع خمتلف القطاعات وأصحاب املصلحة البلدان بناء القدرات املؤسسية 
  .املعنيني
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-2013بد من إعداد خطط عمل وطنية للوقاية من األمراض غري السارية ومكافحتها للفترة  الو
، مع )الترصد، والوقاية، والرعاية الصحية(، مع التركيز على الدعائم الثالث لالستراتيجية العاملية 2020

  .ءات أساسية واضحة لكل من هذه الدعائم الثالثوضع إجرا

، ألمراض الساريةلإعطاء األولوية  من بد فالوحىت ميكن بلوغ املرامي اإلمنائية ذات الصلة بالصحة، 
األمهات واألطفال، مع جتديد االلتزام السياسي، وحتسني التخطيط االستراتيجي، وإدارة  ولصحة

بشكل خاص على استئصال شلل األطفال  أكيدوينبغي الت. النتائجإىل حتقيق  يتوجه أسلوبالربنامج ب
  .مع إبداء أعلى مستوى من االلتزام والعمل احلكومي يف هذا اال

ة لتحسني استثمار بلدان كما أن هناك حاجة ماس. وستكون هناك حاجة إىل موارد مالية من املاحنني
ى، هناك عملية منظمة لتوجيه عملية ختصيص موارد ففي األقاليم األخر. اإلقليم لصاحل اإلقليم نفسه

ومن شأن عملية مماثلة أن تكون مفيدة . إضافية من الدول األكثر ثراء االت ذات أولوية يتم حتديدها
وعلى الرغم من أن أمانة املنظمة ستقوم، خالل الثنائية احلالية، بتعزيز حشد . إلقليم شرق املتوسط

ي هلذا التحدي املزمن، ولذلك فإن باالتصاالت، فإن ذلك وحده ال ميكنه التصداملوارد، واملهام اخلاصة 
  .يف حدوث حتسن يف هذا اال ةرغبكانت هناك دعم الدول األعضاء يعد حامساً إذا ما 

فانتداب كبار املوظفني . وميكن للدول األعضاء أن تستثمر أيضاً يف تقوية القدرات التقنية للمنظمة
. للعمل باملنظمة يتيح تدفق املواهب اجلديدة اليت لديها معرفة ممتازة باللغة والثقافة السائدة يف اإلقليم

ار برنامج املوظفني املبتدئني، يوفر الوظائف املهنية للمبتدئني، يف إط رعايةوعلى اجلانب التنموي، فإن 
لصغار املهنيني، يف مرحلة مبكرة من حيام املهنية، خربة عملية يف جمال التعاون التقين املتعدد 

  .األطراف

   



 

  

 

- 22 -

  خامتة .7

لكي ميكن تعزيز قدرات املنظمة على الوفاء بالتزاماا جتاه األولويات السالفة الذكر، فإن هناك عدداً 
ها دعمها ربعا، وتقدم  وظائفهامنن التغيريات املقترح إجراؤها حول الطريقة اليت تؤدي املنظمة 

  . للدول األعضاء يف اإلقليم

ملكتب اإلقليمي ويقدم أعماله يف اإلقليم، وهي ترتكز على وهناك إعادة تنظيم للطريقة اليت يدير ا ا
وجيري حالياً تعزيز قدرات املنظمة يف جماالت . التوجهات االستراتيجيات املذكورة يف هذه الورقة

، وتطويرها، كما أقصى ما ميكن سبل التآزر يف مجيع ااالت اخلاصة بالربامجلبلوغ بمعينة، وسيتم ا
  .طريومع الشركاء يف التنمية على املستوى القُ. التنسيق مع املبادرات الصحية العامليةسيتم حتسني سبل 

وستتم مراجعة وجود املنظمة يف البلدان، وذلك بالتعاون مع الدول األعضاء، لتقرير ما إذا كان 
درات طر، وما إذا كانت القالوجود الكامل للمنظمة يف شكل مكتب هلا هو الوضع األفضل بالنسبة للقُ

  .وسيتم إيالء أولوية أعلى ملراجعة وحتسني كفاءة العاملني يف اإلقليم. املتوافرة واملتاحة مناسبة وكافية

ا يف  يجترميكن أن ويلتزم املكتب اإلقليمي مببدأ الشفافية واخلضوع للمساءلة، بالطريقة اليت 
فضل أسلوب يتناسب مع أجل رصد وتقييم األداء، ودعم مجيع الدول األعضاء بأ مناإلقليم، 

ويدرك املكتب اإلقليمي احلاجة إىل التغيري والعمل بطريقة أكثر تآزراً مع . احتياجات كل بلد على حدة
وستكون هناك حاجة إىل حشد املوارد . البلدان، من أجل تبادل املعارف وتعزيز املكاسب املشتركة

 بتعاونويتطلع املكتب اإلقليمي للعمل . جيةلدعم التوجهات االستراتي وطينعلى الصعيدين اإلقليمي وال
  .مع الدول األعضاء يف اإلقليم يف هذا اال وثيق
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 العاملية الصحة منظمة فيه ستخضع الذي الوقت ويفومن غري شك أن جدول األعمال طموح، 
التزام البلدان،  فإنوعن تقوية الدعم الذي تقدمه للبلدان،  املطلوب، التغيري إحداث عن للمساءلة
 يفااللتزام بالعمل على األولويات احملددة، و يف: للنجاح ضرورياً سيكونكامل ال ها، ودعمتهاومشارك

الدعم من خالل ختصيص املوارد املتاحة وحشد مزيد من  يفرك مع املنظمة ومع الشركاء، وتالعمل املش
  .املوارد

م كبري يف جمال الصحة، غري أن هذا لية، وهناك تقدوال خيفى أن إقليم شرق املتوسط مير مبرحلة انتقا
العمل مع الدول األعضاء، بواملنظمة ترمي، . التقدم تالزمه مظاهر جور وتفاوت واضحني يف الصحة

م ، يف هذه ااالت الرئيسية اخلمسة، اليت ترسي دعائم التقد2016تغيري واضح حبلول عام  إحداثإىل 
 .املستمر واملتواصل


